رخصة تجارية
Commercial License
License Details / تفاصيل الرخصة
License No.

رقم الرخصة

658737

Company Name

م.م.ذ.لوجيكل نت وورك سليوشينز ش

اسم الشركة

م.م.ذ.لوجيكل نت وورك سليوشينز ش

السم التجارى

ذات مسئولية محدودة

الشكل القانونى

LOGICAL NETWORK SOLUTIONS L.L.C

Trade Name

LOGICAL NETWORK SOLUTIONS L.L.C

Legal Type

Limited Liability Company(LLC)

Expiry Date
D&B D-U-N-S ®
No.
Register No.

12/09/2021

تاريخ النتهاء

0

الرقم العالمي

1081978

Issue Date

رقم السجل التجارى

تاريخ الصدار

13/09/2011

Main License No.

658737

رقم الرخصة الم

DCCI No.

197440

عضوية الغرفة

License Members / الطراف
Share / الحصص

Role / الصفة

Nationality / الجنسية

Manager / مدير

Syria / سوريا

Name / السم

No./رقم الشخص

محمد هيثم محمد جمال نصرى

404819

License Activities / نشاط الرخصة التجارية
Computer & Data Processing Requisites Trading

تجارة مستلزمات الحاسب اللي ومعالجة البيانات

Electrical & Electronic Appliances Spare Parts Trading

تجارة قطع غيار الجهزة الكهربائية واللكترونية

Computer Systems & Communication Equipment
Software Trading
Audio-Visual, Recording Equipment & Accessories
Trading
Security Control & Alarm Equipment Trading

تجارة نظم وبرامج الحاسب اللي وأجهزة التصال
تجارة الجهزة السمعية والمرئية واجهزة التسجيل ولوازمها
تجارة أجهزة ومعدات النذار والمراقبة
تجارة اجهزة الحاسب اللي ولوازمه

Computers & Requisites Trading

تركيب الجهزة والمعدات المنية وصيانتها

Security Equipment Installation & Maintenance

تجارة تمديدات شبكات الحاسب اللي

Computer Electric Accessories Trading

Address / العنوان
Phone No
Fax No
Mobile No

971-50-4769969

تليفون

P.O. Box

390988

صندوق بريد

فاكس

Parcel ID

346-6802

رقم القطعة

هاتف متحرك

 الخليج التجاري-بردبي-  ملك نجلء بنت عثمان الرياحي1903 مكتب رقم
Email / البريد اللكتروني

Remarks / الملحظات
Print Date

16/08/2020

0:15

تاريخ الطباعة

Receipt No.

13618485

رقم اليصال

.اتصالت( للحصول على اذن الدفع/ )دو6969  أرسل رقم الرخصة إلى،يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969
(Du/ Etisalat) to receive payment voucher.
www.dubaided.gov.ae لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع. وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية
Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the
license kindly visit www.dubaided.gov.ae

ملحق الشركاء
Partners
License Details / تفاصيل الرخصة
D&B D-U-N-S
No.

®

0

رقم الرخصة

658737

 الرقم العالميLicense No.

License Partners / اصحاب الرخصة
Share / الحصص

Sr. No./مسلسل الشخص

Nationality / الجنسية

Name / السم

51.0000000%

206149

 المارات/ United Arab Emirates

 يحيى احمد علي الحبيشي/ Yahya Ahmed Ali Alhubashi

49.0000000%

404819

 سوريا/ Syria

محمد هيثم محمد جمال نصرى

Print Date

16/08/2020

0:15

تاريخ الطباعة

Receipt No.

13618485

رقم اليصال

.اتصالت( للحصول على اذن الدفع/ )دو6969  أرسل رقم الرخصة إلى،يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969
(Du/ Etisalat) to receive payment voucher.
www.dubaided.gov.ae لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع. وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية
Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the
license kindly visit www.dubaided.gov.ae

شهادة شهر قيد شركة فى السجل التجارى
Commercial Register
Register Details / تفاصيل القــيد
Main Lice. Nr

658737

Company
Name

 رقم الرخصة المRegister No.

م.م.ذ.لوجيكل نت وورك سليوشينز ش
LOGICAL NETWORK SOLUTIONS L.L.C

Legal Type

Limited Liability Company(LLC)

Expiry Date
D&B D-U-N-S
No.

رقم القيد

1081978

12/09/2021

 تاريخ النتهاءReg. Date

®

ذات مسئولية محدودة

الشكل القانونى

13/09/2011

تاريخ الصدار
الرقم العالمي

0

Capital Details / تفاصيل راس المال
Nominated
Paid
No. of Shares

0

السمى

300,000

المدفوع

0

Currency

عدد السهم
درهم اماراتي

UAE Dirhams

العملة

License Address / عنوان الرخصة
 الخليج التجاري-بردبي-  ملك نجلء بنت عثمان الرياحي1903 مكتب رقم

Commerce Address / عنوان السجل التجاري
 الخليج التجاري-بردبي-  ملك نجلء بنت عثمان الرياحي1903 مكتب رقم

Register Activities / أنشطة السجل
Security Equipment Installation & Maintenance

تركيب الجهزة والمعدات المنية وصيانتها

Security Control & Alarm Equipment Trading
Audio-Visual, Recording Equipment & Accessories Trading

تجارة أجهزة ومعدات النذار والمراقبة
تجارة الجهزة السمعية والمرئية واجهزة التسجيل ولوازمها

Computer Electric Accessories Trading

تجارة تمديدات شبكات الحاسب اللي

Computer Systems & Communication Equipment Software
Trading
Computer & Data Processing Requisites Trading

تجارة نظم وبرامج الحاسب اللي وأجهزة التصال
تجارة مستلزمات الحاسب اللي ومعالجة البيانات

Computers & Requisites Trading

تجارة اجهزة الحاسب اللي ولوازمه

Electrical & Electronic Appliances Spare Parts Trading

Print Date

16/08/2020

0:15

تاريخ الطباعة

تجارة قطع غيار الجهزة الكهربائية واللكترونية

Receipt No.

13618485

رقم اليصال

.اتصالت( للحصول على اذن الدفع/ )دو6969  أرسل رقم الرخصة إلى،يمكنك الن تجديد رخصتك التجارية من خلل الرسائل النصية القصيرة
Now you can renew your trade license by sending a text message (SMS). Send your trade license number to 6969
(Du/ Etisalat) to receive payment voucher.
www.dubaided.gov.ae لمراجعة صحة البيانات الواردة في الرخصة برجاء زيارة الموقع. وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من دائرة التنمية القتصادية
Approved electronic document issued without signature by the Department of Economic Development. To verify the
license kindly visit www.dubaided.gov.ae

